
 
 NTA projektet 

Smartare elektroniksystem vill synliggöra och öka intresset för elektronik och programmering  
i grundskolan.

Bakgrund
Programmet Smartare elektroniksystem arbetar för att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen till 
den svenska elektronikbranschen. Detta sker på flera nivåer i det svenska utbildningssystemet.  
Läroplanen i ämnet Teknik på grundskolan har förändrats och från 2018 ska alla elever ha 200 h  
undervisning i ämnet. Dessutom finns det uttalat att grundläggande förståelse för digital teknik och  
programmering ska komma in, vilket öppnar för att elektronikområdet kan tydliggöras i  
undervisningen på ett helt nytt sätt mot tidigare. Det handlar om att öka elevernas intresse för teknik 
och naturvetenskap samt om att påvisa elektronikens möjligheter att lösa allt från enkla vardagspro-
blem till stora samhällsutmaningar.

Mål och syfte
Mål och syfte med satsningen är att i samverkan med NTA få fram läromedel i form av s.k. NTA- te-
man. Innehållet i temana ska synliggöra digital teknik i produkter och tjänster samt hur denna teknik 
har  
påverkat människor och samhälle samt dess konsekvenser.

Målgrupper och innehåll
Läromedlet är uppdelat i två teman, Smartare Produkter för åk 4 – 7 och Den smartare staden för
åk 6 – 9. Vidare är innehållet i de båda temana uppbyggda kring s.k. uppdrag. Med plattformen 
Micro:bit från England och BBC används ett elektroniksystem med en mikrodator med tillhörande 
utvecklingsmiljö för de laborativa inslagen. Programmeringen sker med s.k. blockprogrammering, där 
ingenjörsarbetets designprocess kommer med i undervisningens uppdrag.
De båda temana ligger helt i linje med de aktiviteter som programmet Smartare elektroniksystem 
gör kring kompetensförsörjning. Lanseringen av det första temat Smartare Produkter har påbörjats i 
undervisningen under hösten 2019 och temat Den smartare staden lanserades den 8 december 2020 
och kommer rullas ut till undervisningen under 2021.

Samverkan med NTA och övriga organisationer
Smartare elektroniksystem jobbar i nätverk och valet att samarbeta med NTA Skolutveckling gjordes 
efter en noggrann utvärdering av möjligheterna till stor spridning med kvalitativt innehåll.
NTA står för Naturvetenskap och Teknik för Alla.
Med i samarbetet och i utvecklingsprocessen finns även andra organisationer som CETIS (Centrum 
för Teknik i Skolan) samt det Vetenskapliga rådet inom NTA-organisationen. Även rådgivare till Skol-
verket ingår i en av arbetsgrupperna.

Läs mer om NTA

Läs mer om temat Smartare Produkter.

Läs mer om Den smartare staden

https://ntaskolutveckling.nu/
https://ntaskolutveckling.nu/teman/smartare-produkter/
https://ntaskolutveckling.nu/teman/den-smartare-staden/


NTA  
Naturvetenskap och teknik för alla

Smartare elektroniksystem



 
 

Göran Grimvall, Professor emeritus i teoretisk fysik 
vid Kungliga Tekniska högskolan

NTA är ett skolutvecklingsprogram inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. 
Programmet vänder sig till skolans hu-
vudmän (kommuner och fristående skol-
or/förskolor) och erbjuder teman som 
utgår från kursplanerna i ett eller fler av 
ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och 
matematik.
NTA Skolutveckling ekon. förening 
är en medlemsorganisation som ägs, 
finansieras och styrs av de kommun-
er och friskolor som är medlemmar. 
Utvecklingen av befintliga teman och 
framtagningen av helt nya teman pågår 
kontinuerligt genom ett samspel mellan 
vetenskapsakademierna, näringslivet, 
användarna och internationella influen-
ser.

“En strålande introduktion till en       

utmanande värld”

Vad är NTA? Smartare 
elektroniksystem
Digitaliseringens inträde i människans 
vardag har gjort det viktigt att förstå 
möjligheter och konsekvenser som den-
na teknik innebär. Efter att läroplanen 
i teknik för grundskolan reviderades 
under 2018 analyserade programmet 
Smartare elektroniksystem på vilket 
sätt det skulle gå att göra en satsning 
på elektronikområdet i skolan. Valet 
att samarbeta med NTA Skolutveckling 
gjordes efter en noggrann utvärdering 
av möjligheterna till stor spridning med 
kvalitativt innehåll. Temana Smartare 
produkter och Den smartare staden 
ligger helt i linje med de aktiviteter som 
programmet gör kring kompetensförsör-
jning.

“Tillsammans lägger vi grunden så att  
   eleverna kan möta det digitaliserade  
   samhället – nu och i framtiden”

Veronica Bjurulf, VD NTA Skolutveckling



 
 

Temat Den smartare staden handlar om hur  
elektronik och digital teknik kan göra de tekniska 

systemen i samhället ”smartare” – på gott och ont.  
I temat undersöker eleverna detta och gör även 

prototyper av olika tekniska system genom  
programmering av ett elektroniksystem, en så 

kallad micro:bit och externa komponenter. 
När eleverna arbetar med temat får de pröva att 

utveckla egna tekniska lösningar, fundera över 
hur dessa används i vårt samhälle och diskutera 
hur tekniken påverkar dem själva, samhället och 

världen i stort. Temat är en fristående fortsättning 
på NTA-temat Smartare produkter.

Illustration/AB Typoform

Skapar 
förståelse för att 
det är en lång 
väg från idé via  
prototyp till en 
färdig produkt

Målet
är att bidra till att alla 
eleverna utvecklar ett 
intresse för teknik

med temat



  “Vi fick riktigt bra stöd av  
     elektronikbranschen när  
     vi utvecklade Den smartare  
     staden. Hoppas många 
     företag fortsätter samverkan
     med skolan” 
     Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist,   

         Ordförande Smartare elektroniksystem

  “För att bygga kompetens inom  

     elektronikindustrin krävs det 

     människor med intresse i ämnet. 

     NTA bidrar verkligen i den 

     inriktningen och vi är stolta att

     samarbeta för en framgångsrik 

     elektronikindustri”
         Peter Björkholm, tf. VD Svensk Elektronik 

  Vill du komma i kontakt med oss?

  NTA - www.ntaskolutveckling.se

  Smartare elektroniksystem -  
    www.smartareelektroniksystem.se

  Svensk Elektronik - www.svenskelektronik.se

https://ntaskolutveckling.nu/
https://www.smartareelektroniksystem.se/
https://www.svenskelektronik.se/

